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Prvi dan smo se projektni partnerji srečali v mestu Gura Humorului in se
udeležili zaključne konference projekta SEPAL (Supporting
Employment Platform through Apprenticeship Learning), ki ga vodi
Zavod Bucovina. Projekt financirata Norveški sklad in Finančni mehanizem
za zaposlovanje mladih EGP.

Izvedeli smo več o tem, kako so v petih evropskih državah (Romuniji, Španiji,
Litvi, Grčiji in Poljski) podpirali mlade, ki se ne izobražujejo, niso zaposleni
in se ne usposabljajo, stare med 24 in 29 let. Spoznali smo tudi storitve,
orodja in modele, ki so jih uporabljali, ter uspešne zgodbe mladih, ki so bili
v fazi vajeništva in/ali učenja na delovnem mestu ter se na koncu zaposlili.
Na tem dogodku, kjer je preko spleta in v živo sodelovalo več kot 100
udeležencev iz 15 evropskih držav, smo predstavili projekt M-LEARN.

Popoldne smo si ogledali bližnjo okolico, nekatere turistične znamenitosti in
imeli posebno večerjo na prostem z udeleženci zaključne konference
projekta SEPAL, med katerimi so bili tudi udeleženci prve SFE CEFEC
akademije.

PRVI DAN
20 oktober 2021, Gura Humorului Udeleženci:

STP CONSULTING, S.L
(Španija) 

European Development
Foundation (Bolgarija) 

Asociatia Institutul pentru
Parteneriat Social Bucovina
(Romunija) 

ICI & AILLEURS (Francija)

UPI - ljudska univerza Žalec
(Slovenija) 

Confederation of European
Firms, Employment
Initiatives and
Cooperatives (Belgija) 



DRUGI DAN
21 oktober 2021, Suceava

TRETJI DAN
22 oktober 2021, Suceava

Drugi dan se je začel s predstavitvijo projekta
Priority (PRomotIng Open Resilient Inclusive
socieTies for Youth). Cilj projekta je povečati
zmogljivosti organizacij, ki delajo z mladimi, da
delujejo kot sile vključevanja ter opolnomočijo
mlade iz prikrajšanih skupin za sodelovanje,
demokratično udeležbo in pozitivne spremembe
v skupnostih, in sicer z uporabo inovativnih
metod in praks, ki izhajajo iz kombinacije
mladinskega dela, usposabljanja, kulturne
mediacije in športnega področja.

Zadnji dan se je začel z igro, ki je bila razvita v okviru enega od
drugih Erasmus+ projektov Bucovine, imenovanega
hyperCLEAN4HORECA. Projekt je primer dobre prakse saj
zaposlenim in vodstvu podjetja HoReCa omogoča zanimiv in
prilagojen pristop k čiščenju in higieni v njihovih podjetjih.

Druga zanimiva predstavljena dobra praksa je bil "Together
Club" Suceava, mentorski model. Gre za umetniško-obrtno
delavnico z osebami s posebnimi potrebami. Na njej smo med
drugim spoznali prostovoljca Andyja, ki vodi delavnico, v kateri
odrasli s posebnimi potrebami izdelujejo nakit in okraske iz
recikliranih komponent osebnih računalnikov.

Zadnja dobra praksa je bil Successful Youth Club Suceava
(slov. Uspešni mladinski klub). Model mentorstva je bil v živo
predstavljen z vidika dveh uspešnih mladih oseb, njun mentor pa
se je javil preko spleta. Ta projekt je bil namenjen razvoju mladih
in temu, da postanejo uspešni!

Po tej dejavnosti smo obiskali kompleks za nevro-psiho-motorično okrevanje »Blijdorp - Novo življenje« in izvedeli
več o dejavnostih, ki jih izvajajo v dnevnem centru za otroke in odrasle s posebnimi potrebami. Imeli smo priložnost
spoznati nekatere uporabnike dnevnega centra in si ogledati, kako delujejo v delavnicah in terapevtskih dejavnostih. 

Popoldne smo sodelovali na dveh delavnicah: eno je vodila Anca Iordache, učiteljica na Ekonomski šoli "Dimitrie Cantemir"
Suceava in predstavnica združenja učiteljev in staršev v okviru srednje šole, drugo pa Mihai Pânzaru PIM, učitelj na Ljudski
šoli umetnosti iz Suceave.

Zvečer smo sodelovali v oddaji v živo na lokalnem televizijskem kanalu iz Suceave (NEst TV Channel), kjer smo predstavili
projekt M-LEARN in izvedene dejavnosti.


